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Current report no 4/2008 dated 11 February 2008  
 
Admission of the shares to trading at the Warsaw Stock Exchange 
 
The Board of Directors of Atlas Estates Limited (the „Company”) informs that on 11 February 
2008 it was advised that on 8 February 2008 the Management Board of the Warsaw Stock 
Exchange (the „WSE”) adopted resolution No. 116/2008 pursuant to which it admitted 
46,297,137 ordinary shares of the Company of EUR 0.01 (one Eurocent) each to stock 
exchange trading on the main market of the WSE. The said resolution of the Management 
Board of the WSE came into force on the date of adoption.  
 
Moreover, the Board of Directors of the Company informs that it filed a motion to the 
Management Board of the Warsaw Stock Exchange for the ordinary shares of the Company 
to be listed on the stock exchange. It is the Company's intention for the first listing of the 
Company shares to occur on 12 February 2008. 
 
Legal basis: Par. 34 sec. 2 of the Regulation of the Minister of Finance dated 19 October 2005 on the 
current and periodic disclosures to be made by issuers of securities (Polish Journal of Laws of 2005, 
No. 209, item 1744) 
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Raport bieżący nr 4/2008 z dnia 11 lutego 2008 
 
Dopuszczenie akcji do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 
 
Rada Dyrektorów Atlas Estates Limited („Spółka”) informuje, że dnia 11 lutego 2008 
powzięła informację o podjęciu przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie 
S.A. („GPW”) dnia 8 lutego 2008 r. uchwały nr 116/2008, na podstawie której dopuścił do 
obrotu giełdowego na GPW na rynku podstawowym 46.297.137 akcji zwykłych Spółki o 
wartości nominalnej 0,01 EUR (jeden eurocent) każda.  Przedmiotowa uchwała Zarządu 
GPW weszła w życie z dniem jej podjęcia. 
 
Jednocześnie Rada Dyrektorów Spółki informuje, iż złożyła wniosek do Zarządu Giełdy 
Papierów Wartościowych w Warszawie S. A. o wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji 
zwykłych  Spółki. Intencją Spółki jest aby pierwsze notowanie akcji Spółki odbyło się w dniu 
12 lutego 2008 r.  
 
Podstawa prawna: §34 pkt 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie 
informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. 2005, Nr 
209, poz. 1744). 
 


